
المملكة المغربية
وزارة..........................
.....................



رقم التأجير.....................
رقم ب ت و ....................
الانتساب المالي.................
المنصب المالي..................



عقـد القانـــــون  العــــــام

بيـن وزيــر ........................................................................................
من جهــة ؛
والسيــد (ة)  ............................ Nom………………Prenom …………….).)...المـزداد (ة ب ...........................................
الجنسيـــة .................................والساكــن (ة) بـ:........................................

من جهـة أخـرى

تـم  الاتفاق  على  مايلــي :

المـادة الأولـى : موضوع العقـد ، تاريخ سريانـه :................................. 
إن السيـد (ة) ............ يوظف بصفته (ها) عونــا متعاقدا من طرف وزارة .................. لممارســـــة مهـام ........................بـــ ............... ابتداء من ...................

المادة 2 : مـدة العقـد ، التجديـد . الإخطار المسبـق :
 إن هذا العقد قد ثم إبرامه لمدة سنة ويمكن تمديده بصفة تلقائية ابتداء من.................... ما لم يعبر احد الأطراف كتابة عن عدم رغبته في التجديد وذلك خلال مدة شهرين قبل انقضاء الفترة الجـارية للعقد.
الا أنه يمكن فسخ هذا العقد كتابة من أحد الطرفين شريطة توجيه اشعـار مسبق مدتــه.
- ثمانية أيام قبل انصرام ستة أشهـر من الخدمـة
- شهر واحد بعد انصرام ستة أشهر من العمل وذلك اعتبارا من تاريخ بـدء تنفيـذ العقــد

المـادة 3 : الراتــب  . التعويضــات
يتقاضى المتعاقد (ة) الراتب والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة بسلم الأجـور....... الرتبة................... الرقم الاستدلالي الحقيقـي ...................والمرتب في مجموعه يـؤدى للمعني بالأمر في متـم كل شهـر ، ويتقاضـى المتعاقد (ة) ، زيادة على ذلك جميع التعويضات الإضافية التي يمكن أن تخول للموظفين الذين هم في نفس الوضعيـة .

المادة 4 : نفقــات  الإقامــــة ، التنقـــل ،
يستفيد المتعاقد بمناسبة تنقله أو عن انتقالـه من أجل المصلحة من التعويضات في نطاق الشـروط المحددة في النظام العام الجاري به العمل المطبق على الموظفين المستفيدين من نفس الرقم الاستدلالي.

المادة 5 : الإذن بالتغيب لأسباب صحيــة
في حالة ثبـوت إصابة المتعاقـد بمرض يجعله غير قادر على مزاولـة مهامـه ، فانه يوضع في رخصـة مرض ، وللإدارة الحق في ان تطالب باجراء فحص طبي مضاد بواسطة طبيب محلف أو بإجراء خبرة طبيـة .
وأقصى مدة هذه الرخصة ثلاث أشهر يتمتع المتعاقد خلالها بكامل مرتبه وعند انتهاء هذه المدة يمكنه الإستفادة من ثلاث أشهر أخرى بنصف المرتب مع الإحتفاظ بكامل التعويضات العائلية ويتعين أن تتم هـذه الرخـص خلال أثني عشر شهرا  متوالية . وعند إنتهاء مدة ستة أشهر ، ولم يستطيع المتعاقد مزاولة عمله ، يوضع حـد لعقده بدون إشعار مسبق ودون تعويـض. وتمنح رخصة عن الولادة مدتـها أربعة عشر أسبوعا بالنسبة للمتعاقدات.



المادة 6 : حوادث الشغــل
في حالة وقوع حادثة شغـل فإن المتعاقد يتمتـع بالمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.238 الصادر في 21 جمادى الثانية 1377 ( 13 يناير 1958 ) المتعلق بتمديد تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجـة    1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على مختلف فئات الموظفيـن المدنييـن للإدارات العمومية (1) إلا أن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل السادس تبقى سارية المفعول في إحدى الحالات المماثلة  إذا تبين أنها هي الأصلح 
المادة 7 : يسـتفيــد المتعـاقــد من مقتضيـات الظهـير الشـريـف رقـم 1.77.216  الصـادر فــي      20 شوال 1383 ( 4 أكتوبر 1977 ) المتعلـق بإحـداث النظـام الجماعـي لمنح رواتب التقاعـد(2)

المادة 8 : إلتزامات المتعاقد :
يلتزم المتعاقد بما يلـي : 
القيام بالواجبـات التي تفرضها المهام المسندة إليه.
الحفاظ على السريـة المطلقة بالنسبة للأعمال والأخبار والوثائق التي يطلع عليها بحكم مزاولتـه لمهامه سواء أثناء انتدابه للقيام بها ، أو عنـد أنتهاء مدة العقـد .
يلتزم المتعاقد ، طيلة مدة العقـد ، بعـدم ممارسـة أي نشاط لـه مردود مالـي سواء كان ذلـك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة 9 : فسخ العقـد :
يمكن فسخ هـذا العقد بدون سابق اشعار ودون أي تعويض بعد توقيع وقبول العقـد أو أثناء تنفيذه وذلك :
أذا لم يلتحق المعاقد بمقر عملـه خلال الأجل المحدد له من طرف الإدارة .
أذا تعرض المتعاقد لمحاكمة أدت إلى عقوبـة نهائية من أجـل أسباب مخلـة بالشرف .
أذا تبث في حـقـه أخطاء مهنيـة خطيـرة أو كان يعمل لمصلحة الغير .

المـادة : 10 ، تسويــة ، الخلافــات :
كل الخلافـات الناتجـة عـن تنفيذ هـذا العقـد يرجع البث فيها الى المحاكـم المغربية المختصـة 

المادة : 11
لايجري العمل بهذا العقد الا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزارة الاقتصاد والماليـة.


المتعاقـــــــد						الوزيــــــــر 
      اطلـع وصـودق عليــه :




تأشيـرة  وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة				 تأشيـرة وزارة الاقتصاد والماليـة.



- نسخـة للمعني بالأمـر
- نسخة للمحفوظـــــات
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